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1. Inleiding 
Het afgelopen jaar is er binnen onze vereniging veel werk verzet op allerlei terreinen en door een 
flinke groep actieve leden, waaronder de bestuursleden. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 15 mei 2019 is een groepje leden geformeerd dat het bestuur 
gaat voorzien van goede ideeën om OGO beter onder de aandacht te brengen en zowel OGO zelf, 
als de OGO Academie als ledenvereniging adequater te promoten. Deze groep is in september met 
voorstellen gekomen en daaraan is serieus gevolg gegeven door verschillende acties die in dit 
jaarverslag aan bod komen. 
 
 

2. Het bestuur 
Samenstelling 
Het bestuur is in deze periode acht keer bijeengeweest. Aan deze vergaderingen hebben Inge 
Haarsma en Rienkje van der Eijnden enkele malen deelgenomen om de voorstellen uit de 
ledengroep te bespreken.  
 
De samenstelling van het bestuur is: 
Bea Pompert – voorzitter 
Marjolein Dobber – penningmeester  
Linda Rijpers - website 
Marjolein Dobber 
Joke van Winden  
Dirkje Visser  
Anne Reijrink 
 
Secretariaat 
Het vrijwilligerswerk van de bestuursleden wordt ondersteund door een betaalde 
secretariaatsmedewerker voor een halve dag in de week. In de periode april – september is er een 
vacature ontstaan op het secretariaat. Deze is inmiddels ingevuld. 
 
  



 

 

Acties vanuit het bestuur 
Uitwerken en in gang zetten van voorstellen voor OGO en OGO vereniging ‘beter op de kaart’: 

• aanscherpen visie en missie van de vereniging, de naamgeving aanpassen zodat het 
duidelijker is dat het om een (vrijwilligers)vereniging gaat 

• beknopte weergave ‘wat is OGO’ en ‘zo herken je een OGO-praktijk’; deze toepassen 
overal waar OGO gedefinieerd / beschreven wordt  

• een herkenbaar OGO beeldmerk 

• een herkenbare OGO slogan 

• een verbeterde website die goed wordt onderhouden en actueel en aantrekkelijk blijft; 
(Hier wordt nog aan gewerkt). 

• verbeteren en uitbreiden mogelijkheden voor communicatie via sociale media (hier wordt 
nog aan gewerkt) 

• OGO Academie te wijzigen in OGO Vereniging met verschillende lidmaatschapsvormen. 
 
Ledenbijeenkomst februari 2020 (OBA Amsterdam) 
Op 5 februari 2020 heeft het bestuur een informele ledenraadpleging georganiseerd om over het 
bovenstaande van gedachten te wisselen. Ongeveer 30 leden hebben zich met elkaar gebogen 
over de naamswijziging, de voorgelegde teksten voor visie, missie en de slogan. Duidelijk werd dat 
het voorstel voor naamswijziging en de mogelijkheid om een schoollidmaatschap aan te gaan, 
positief werd gewaardeerd. 
 
Bij de visie/missietekst ontstonden aanvullingen als: 

• zorg voor goede relatie met CHAT, zowel voor de empirische als theoretische 
onderbouwing; 

• heldere omschrijvingen zijn van belang, geen oordelen als wel/geen OGO-school (dit is aan 
de school zelf), wel duidelijk maken wat OGO is. 

 
De slogans die in de brainstorm ontstaan zijn, zijn voorgelegd aan de aanwezige leden. Daaruit 
kwam nog geen duidelijke favoriet naar voren. OGO. Van de door het bestuur geopperde slogans 
sprak “Spelend en onderzoekend leren” aan, ook werden er ideeën voor alternatieve slogans 
gedaan, zoals “OGO: samen spelen, samen onderzoeken”. Afgesproken werd dat de verschillende 
slogans door de aanwezige leden voorgelegd zouden worden aan teamleden en vooral ook ouders 
en dat er een ledenraadpleging zou komen. Deze ledenraadpleging heeft uiteindelijk 
plaatsgevonden in de vorm van een Facebookpoll. Het bestuur is zich bewust van de beperkingen 
van deze manier van peilen, maar dit bleek op relatief korte termijn het meest haalbaar te zijn. De 
poll leverde veel respons op. ‘Spelend en onderzoekend leren’ kwam daar als favoriet uit. 
 
Voor het wijzigen van de naam in OGO Vereniging is een statuutswijziging nodig. 
Hiervoor vraagt het bestuur toestemming tijdens de ALV van 7 oktober 2020. 
 
 

3. Netwerken 
Regionetwerk: 
Er is ingezet op het organiseren van regionale netwerken. 
Na een oproep hiertoe tijdens de OGO-conferentie heeft dit geresulteerd in een eerste 
regionetwerk in Gelderland. Namens het bestuur zijn Anne Reijrink en Joke van Winden de 
contactpersonen voor de regionetwerken. We hopen uiteraard op meer initiatieven in de andere 
regio’s. 
 



 

 

Midden- en bovenbouw netwerk 
Het Mibonetwerk functioneert als ontwikkelnetwerk voor leerkrachten in de midden- en 
bovenbouw. Sinds 2005 werkt deze groep in wisselende samenstelling aan good practices voor 
oudere leerlingen. Het afgelopen jaar is ingezet op Wetenschap en Techniek De resultaten hiervan 
worden vastgelegd en gepresenteerd. De geplande conferentie kwam in eerste instantie te 
vervallen en heeft op 7 oktober j.l. alsnog plaatgevonden. De groep zorgt voor verspreiding van 
online informatie en pakt zelf weer nieuwe vragen op. 
 
Pabonetwerk 
Het pabonetwerk bestaat uit docenten die onder voorzitterschap van Dirkje Visser en Marjolein 
Dobber elkaar blijven inspireren OGO op hun pabo’s een echte kans te geven. Ze organiseert 
activiteiten voor het pabocurriculum en voor alle OGO-studenten: de studentenconferentie. Deze 
heeft in september 2020 weer plaatsgevonden, gedeeltelijk digitaal. De vereniging certificeert elk 
jaar i.s.m. het pabonetwerk studenten die een minor of specialisatie OGO hebben afgerond.  
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het Pabonetwerk te verbreden en ook ruimte te 
bieden aan algemeen pedagogische opleidingen. 
 

4. Leerstoel 
Professor Dr. Bert van Oers heeft de leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek afgerond 
door het houden van een afscheidsrede en een aansluitende, feestelijke receptie. Bert van Oers 
heeft voor het bestuur een verslag geschreven over de activiteiten van deze leerstoel over de 
periode 2004-2019. Deze notitie is van belang voor het bestuur. Niet alleen als een terugblik en 
verantwoording, maar ook als hulpmiddel bij het nadenken voor het vervolg van de leerstoel. 
Berts afscheidsrede kreeg als titel: ‘Sporen van vooruitgang: Reflectie op de bonte ontwikkeling 
van de Onderwijspedagogiek in Nederland’. Deze tekst is beschikbaar voor alle leden. 
 
Het bestuur heeft een aanvraag voor het opnieuw instellen van de leerstoel gedaan. De situatie 
rond het instellen van bijzondere leerstoelen is sinds 2004 enorm gewijzigd. De kosten voor een 
dergelijke leerstoel zijn enorm toegenomen. De middelen van de vereniging zijn ontoereikend. Het 
bestuur ijvert actief voor financiering. 
 
Crowdfunding en het benaderen van fondsen en sponsoren is in volle gang. 
Doneren kan ook bij het bestuur van de OGO Academie o.v.v. Bijdrage Leerstoel: rekeningnummer 
NL86 INGB 000.77.01.824.  
 
Er zal veel werk verzet moeten worden om de leerstoel opnieuw in te stellen. 
Het bestuur vindt de leerstoel een prioriteit in het werk van onze vereniging. OGO is juist zo sterk 
en onderscheidend door actieve betrokkenheid van wetenschappers en onderzoekende 
ontwikkelaars gericht op de praktijk en het verbeteren daarvan. 
 
 

5. Nieuwsbrief, blog, website en social media 
De huidige website is verouderd, zowel de techniek als de inhoud (de inhoud is inmiddels wel 
weer enigszins geupdated). Het bestuur is bezig om een nieuwe website te laten bouwen, met een 
link naar diverse sociale media.  
 
Het bestuur roept leden op om nieuws en foto’s voor de website aan te leveren. Het zou ook leuk 
zijn als er vanuit de leden ‘OGO-bloggers’ naar voren zouden willen komen. 
 



 

 

 
6. Samenwerking andere vernieuwers 

In samenwerking met voorheen SOVO-netwerk is een conferentie georganiseerd ‘Overbruggen’ 
met lezingen en workshops. Wij doen mee met vier workshops. Vanwege de Coronamaatregelen 
kon de conferentie niet op reguliere wijze plaatsvinden en is besloten de conferentie digitaal 
(webinars) te organiseren. Vanaf 13 november 2020 tot 2 april 2021, elke vrijdagmiddag een 
meet- en greet. Zie: https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-
overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek 
 
Bij de conferentie hoort ook een boek met daarin de verhalen van de workshops en er worden 
films gemaakt. Over OGO op basisschool De Regenboog te Ridderkerk en op basisschool De 
Zuiderzee.  
 
Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de digitale vrijdagmiddagen, er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
 
 

7. OGO-conferentie 
Het bestuur heeft besloten de tweejaarlijkse conferentie één jaar uit te stellen naar maart 2022, 
dit i.v.m. de Coronamaatregelen en de twijfel of een fysieke conferentie in maart 2021 wel 
haalbaar is. Het thema is voorlopig geformuleerd als: ‘Verbeelding’. Naar een pakkende titel wordt 
nog gezocht. Ook de inhoudelijke invulling moet nog nader bepaald. 
 
Als je een bijdrage wilt leveren, meld je dan bij het bestuur. Je kunt denken aan een workshop, 
poster, lezing of kraam over: 

• digitale verbeelding (fotograferen, filmen, vloggen, …); 

• muzikale verbeelding (muziek maken, zelf componeren); 

• literaire verbeelding (poëzie schrijven, boeken maken, verbeeldend lezen, verteltafels, 
verhalen vertellen, …); 

• theatrale verbeelding (theater, musical, dans, …); 

• spelend verbeelden (allerlei verbeeldend spel, rijke hoeken, …); 

• beeldend verbeelden (kunst maken, kunst beschouwen, …) 

• OGO verbeelden (OGO op de kaart, OGO in de toekomst, ….) 

• en …. nog veel meer. 
 
Tijd om meer verbeelding in de groep te krijgen! 
 
 
Namens het bestuur 
B. Pompert 

https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek
https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek

